ISO LIHASAARI / 10.9 2019
Jukka Hallberg, Ari Saastamoinen

RAKENTEET
Kota, puuvaja ja puucee erittäin hyvässä kunnossa.
Penkit,tulisijat ja muut rakenteet samoin kunnossa.
Puuvaja puolillaan puuta eli lisää tuotava.
Erillistä pöytää ei ole kodassa eikä ulkona.
Puucee toimiva, jopa ramppi pyörätuolille olemassa.
Puuttuu paperia ja kariketta.
Alue ja maasto kokonaisuudessaan siisti ja hyvin
huollettua.
Sijainti niemessä mahdollistaa rantautumisen kelin
mukaan eri suunnilta. Koillisrannalla hieno
hiekkapoukama, johon helppo rantautua ja toimii
hienosti uimarantana.

ISO LIHASAARI / 10.9 2019
INFOTAULUT/-OPASTEET
Metsähallituksen omissa ekopistetaulussa
selkeästi kerrottu miten toimia jätteiden kanssa.
Myös sijaintikartta vesistöreitillä on selkeä.
Vastaavat kartat tarpeen kaikista järven
rantautumiskohteista tarpeellista sijoittaa satamiin
ja esim.matkailun opastuspisteisiin.
Rantautumiskohdeopaste järvellepäin puuttui.

KARTISKASAARI / 10.9 2019
Jukka Hallberg, Ari Saastamoinen
RAKENTEET
Laavu hyvässä kunnossa, ei korjaamistarvetta.
Puuvaja samoin, saha ja kirves on, vain puita
puuttuu.
Tulisija putsattava/kunnostettava, samoin
istuinkehän penkit ja tarpeen mukaan erillinen pöytä
ja penkit.
Puuceen astia tyhjättävä ja tuotava paperia ja
kariketta.

INFOTAULUT / OPASTEET yms.
Perusohjeet on: paperituloste muovin sisällä.
Täydennettävä roskien käsittelystä, tulen teosta,
kohteen varusteitten huoltossa yms. osalta.
Rantautumispaikkamerkki järvellepäin puuttuu.
Rannat kallioisia, rantautuminen vaikeaa matalalla
vedellä, erilliset veneiden kiinnityslenkit/-tolpat
kannattaisi tehdä.

SUURSAARI 10.9 2019
Jukka Hallberg, Ari Saastamoinen

RAKENTEET
Laavu ja puuvaja hyvässä kunnossa.
Käyttöpaineesta kertoo mm.varsin hyvä
kattila- ja pannuvarustus !
Tulisija, sen penkit, ulkopöytä ja tarvikkeet
kaipaavat kunnostusta. Tontille tuotu
aiemmin kaivonrengas tulisijaa varten.
Rantaan raivattu kiviä pois, joten
matalallakin vedellä hyvä rantautua.
rantautumiskohdekyltti kaipaa hiemaan
maalia pintaan.
Tontilla runsaasti polttorankoja valmiina ja
puuvajakin lähes täynnä pilkottuja puita.
Ympäristö kaipaa hieman siistimistä.
Sijainti erittäin hyvä järven
kalastuskohteiden ja saavutettavuuden
kannalta.

SUURSAARI
OPASTUSTA
Kohteessa hieno infotaulu kalastusluvista ja
Koliman kalastusalueen yhteisluvasta.
Vastaava ohjeistus täsmennyksineen
kannattaa ehdottomasti toteuttaa muihinkin
rantautumispaikkoihin ja satamiin, joista
veneet lasketaan vesille.
Runsaasta käytöstä kertoo rankakasojen
lisäksi myös puuceen varustus, paperia ja
kariketta oli varattu.
En tiedä vielä mikä taho/ketkä vastaavat
huolinnasta.
Pihtiputaan ja Viitasaaren raja on keskellä
saarta ja Suursaari Viitasaaren puolella.
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